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چکیده
بررسیبا توجه به اهمیت جهت گیري مذهبی بر سالمت روان و ثبات آن تا دوران بزرگسالی، این مطالعه با هدف هدف:

انجام گرفت.)NEO(بر اساس پنج عامل شخصیتدانشجویانهاي شخصیتی ژگیو وی/اسالمیگیري مذهبیجهت
گیريسال به روش نمونه28–18ي سنی ) با دامنهمرد و زنشرکت کننده (272. بودتحلیلی–این پژوهش از نوع توصیفیروش:
) 2و )NEO-FFI، فرم کوتاه (NEOیتی پرسشنامه شخص) 1پرسشنامه:دوازاستفادهاي از دانشگاه اصفهان انتخاب و باخوشه

مورد تجزیه و تحلیل SPSSنتایج با استفاده از نرم افزار آماري .گیري مذهبی اسالمی مورد آزمون قرار گرفتندي جهتپرسشنامه
قرار گرفت.

مذهبی رابطه دارند گیريیت به جز روان آزرده خویی با جهتي رگه هاي پنج عامل شخصیافته ها نشان داد که همهیافته ها:
)01/0P < ،از واریانس جهت گیري مذهبی را در دانشجویان پیش بینی می کند. همچنین 11/0) و عامل گشودگی نسبت به تجربه

.)> 05/0pبر اساس نتایج بدست آمده، جهت گیري مذهبی بین دو جنس تفاوت معنادار دارد (
ها گشودگی هاي شخصیتی با جهت گیري مذهبی رابطه داشته و از بین آنرگهدهند کهها نشان میدر مجموع، یافتهنتیجه گیري:

تري ایفا می کند.نسبت به تجربه نقش مهم
، دانشجو.NEOجهت گیري مذهبی/اسالمی، پنج عامل شخصیت کلید واژه ها:

21/11/92پذیرش:22/10/92اصالحیه نهایی:17/2/92وصول مقاله :



69اصغر زره پوش   

1393جله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان /دوره نوزدهم /تابستان /م

مقدمه
در ارتبـــاط بــا شخصــیت ومـــذهب در   تحقیقــات زیــادي   

). چرا کـه مـذهب   1-3(کشورهاي مختلف انجام شده است
هـاي آن  ي، سیاسـتگذاري هـا و برنامـه ریـزي    در هـر کشـور  

کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، و در ایـن میـان ایـران بـه     
مطالعه و پـژوهش  مندنیازعنوان یک کشور مذهبی و جوان، 

)، 4ذهبی با سالمت روان (است. جهت گیري مدر این زمینه 
)، افسـردگی و  6)، سـازگاري روانشـناختی(  5میزان تنیدگی (

)، رابطه دارد. از طرف دیگر مطالعـات حـاکی از   7اضطراب(
و مذهب در نوجوانی و ثبـات آن در  شکل گیري شخصیت

). بنابراین با توجه به اهمیت 8و9(دوران بعدي زندگی است
مهــم تــرین دوران در دوران دانشــجویی بــه عنــوان یکــی از

هــاي ي ویژگــیگیــري مــذهبی، مطالعـه گیــري جهـت شـکل 
ــی  ــجویان م ــه شخصــیتی دانش ــئوالن در زمین ــه مس ــد ب ي توان

ریزي براي این افراد یاري رساند. حجم زیـادي از ایـن   برنامه
آیـین و عقایـد   مطالعات نشان داده اند افرادي که بـه رسـوم،   

بـودن، کنتـرل خـود،    انـد، بـه اجتمـاعی    مذهبی وفادار مانـده 
). مـدل  2و10(تمایـل دارنـد  1مسئولیت پذیري و دل رحمی

تدوین 3، که توسط کاستا و مک ري2پنج عاملی شخصیت
ــنج حــوزه ). تفــاوت11(شــده اســت ــردي را در پ ــاي ف ي ه

، 4شــناختی، مــورد ارزیــابی قــرار مــی دهــد: ســازگاريمــنش
ــدانی بــودن  و7، روان آزارده خــویی6ی، بــرون گرایــ 5وج

: سـازگاري بیشـتر   سـازگاري .8گشودگی نسـبت بـه تجربـه   
موجب می شود افراد بهتـر بتواننـد احسـاس هایشـان را طـی      

تـري  تعامل هـاي بـین شخصـی مهـار کننـد و برخـورد آرام      
اال در عامـل سـازگاري داراي   ي بـ داشته باشند. افراد با نمـره 

و دل 10، تواضـع 9هایی همچون، اعتماد، رك گـویی ویژگی

1 - Tender-minded
2 -Five-factor model of personality
3 -Costa and McCrae
4 - Agreeableness
5 - Conscientiousness
6 - extraversion
7 - Neuroticism
8 - Openness to experience
9 -Straight-forwardness

، وجـدانی بـودن  ). در بعـد  12(هسـتند 12همراهیو11رحمی
ناس) بر خـود تسـلط دارنـد و    افراد داراي تعهد باال(وظیفه ش

هاي به وجود آمده در روابـط را بهتـر حـل و فصـل     درگیري
). این افراد به اصـول پایبنـد و بـراي اهدافشـان     13(می کنند

بـه اعتقـاد آیزنـک،    بـرون گرایـی  ). در 14(تالش می کننـد 
ها و بـرون گراهـا وجـود    هاي واضحی بین درون گراتفاوت

گرا کسی است که مردم آمیـز اسـت، از میهمـانی    دارد. برون
خوشش می آیـد، دوسـتان بسـیار دارد و مشـتاق تحریـک و      

درون گرا فردي اسـت کـم حـرف و    هیجان است. در مقابل 
گیر که در خود فرو رفته و بیشتر بـه کتـاب هـا عالقـه     گوشه

ز چنـد دوسـت   اسـت و بـه جـ   درون گـرا هـا،  دارد تا به آدم
ــه  ــادیگران رابطـ ــمیمی بـ ــدارد صـ ــادي نـ روان ). 15(ي زیـ

هایی چون غم، عصـبانیت و عـدم   شامل ویژگیخوییآزرده
رضایت است و در قطب مخـالف آن، پایـداري هیجـانی در    

ــاره دارد  ــاس و آرامـــش اشـ ــر و در) 13(خلـــق، احسـ آخـ
عـال،  نـد تخیـل ف  هـایی مان گشودگی نسبت به تجربه ویژگـی 

ــاس ــودن، آزاد   درك احس ــر ب ــالق و مبتک ــی، خ ــاي درون ه
اندیشی، تفکر واگرا و تمایل و خواست براي تغییر و داشـتن  

).  16(انگیزه براي کسب تجارب جدیـد را در بـر مـی گیـرد    
ي اخیر، ابعاد شخصـیت را در ارتبـاط   چندین مطالعه در دهه

ورد مطالعـه  با مذهب بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت، م
). این تحقیقات مذهب را در دو بعد: 9-11و17(قرارداده اند

ــی و روان     ــرون گرایـ ــودن، و بـ ــدانی بـ ــازگاري و وجـ سـ
در نهایت به نقش گشـودگی  اند و خویی بررسی کردهآزرده

نسبت به تجربه در تعیـین نگـرش مـذهبی اشـاره کـرده انـد.       
و تحقیقــات نشــان داده انــد کــه، مــذهب بــا بعــد ســازگاري 

) و بـا مقیـاس   8و9و18-20(وجدانی بـودن، رابطـه ي مثبـت   
ي شخصیتی آیزنک رابطه ي منفی داردروانپریشی پرسشنامه

). گشودگی نسبت به تجربه، با اصول گرایی مذهبی 24-21(
رابطه ي منفی ولـی بـا پختگـی مـذهبی و معنویـت رابطـه ي       

10 -Modesty
11 -Tender-mindedness
12 -Compliance
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ي بطـه ). پنج عامل شخصیت با معنویت که را10(مثبت دارد
زدیکی با مذهب دارد، مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. بـر     ن

اساس نتـایج بدسـت آمـده، گشـودگی نسـبت بـه تجربـه بـا         
). تحقیقـات  9و18(معنویت بیشـتر در زنـدگی همـراه اسـت    

هـاي جنسـیتی در مـذهب، بیـان     صورت گرفته روي تفـاوت 
ي این است کـه زنـان در اعتقـادات مـذهبی و روابـط      کننده

). 25(شتري نسبت به مردان کسب می کننـد ي بیهمعنوي نمر
ان در  اعتقـادات  در میان نوجوانـان، دختـران نسـبت بـه پسـر     

ــردن  ــا ک ــذهبی، دع ــذهبی،  م ــم م ــردن در مراس ، شــرکت ک
کسـب  بیشـتري ي حساس نزدیکی کردن بـه خداونـد نمـره   ا

شده در ایران بیشـتر بـر   ). تحقیقات انجام 26و27(کردندمی
ــه ــک و دو روي نظریـ ــویی و  ي آیزنـ ــد روان رنجورخـ بعـ

و دیگر ابعاد شخصیت )28و29(روانپریشی متمرکز شده اند
انـد. در  یري مذهبی مـورد بررسـی قـرار نـداده    را در جهت گ

ــا هـــدف بررســـی  ــه بـ ــه ایـــن مطالعـ ــري نتیجـ جهـــت گیـ
بر اساس دانشجویانهاي شخصیتی و ویژگی/اسالمیمذهبی

. انجام شد)NEOپنج عامل شخصیت (

یبررسروش
) اسـت کـه   همبسـتگی تحلیلی (-توصیفینوعازمطالعهاین

272ي چنــد متغیــر را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. رابطــه
اي در دانشـگاه  خوشـه گیـري شرکت کننده به روش نمونـه 

پرسشـنامه  ) 1پرسشـنامه دوازاسـتفاده اصفهان انتخـاب و بـا  
ي ) پرسشنامه2و )NEO-FFI، فرم کوتاه (NEOشخصیتی 

افـراد  .گیري مذهبی اسالمی مورد آزمون قرار گرفتندجهت 
) و زن%3/45(شرکت کننده در این مطالعه دانشجویان مرد

ســال بودنــد. ســطح   18–28) بــا دامنــه ي ســنی   7/54%(
تحصیالت ایـن افـراد کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـود.       

بـراي مقایسـه دو جـنس و    tجهت تحلیل داده ها از آزمـون  
ی پیرسون و رگرسیون گام بـه گـام اسـتفاده    ضریب همبستگ

شد.
:NEO-FFI(13، فرم کوتاه (NEOپرسشنامه شخصیتی -1

13 -NEO- Five Factor Inventory

اسـت  NEOي جانشین پرسشنامهNEOPI-R14ي پرسشنامه
، توسط کاستا و مک کري تهیه شده است. 1985که در سال 
NEO-FFI فرمــی ازNEOPI-R 60مــی باشــد کــه داراي

صیت روان آزرده خویی، سوال است و پنج عامل اصلی شخ
اري و وجدانی بـودن را  انعطاف پذیري، برون گرایی، سازگ

کند. سواالت این مقیاس بـر روي طیـف لیکـرت    ارزیابی می
پنج بخشی از صفر تا چهار نمـره گـذاري شـده اسـت و هـر      

دارد. ایـن  48مـاده، نمـره اي از صـفر تـا     12عامل با داشـتن  
زبان فارسی ترجمه و بر پرسشنامه در ایران توسط گروسی به 

). ضـریب  30(روي دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده اسـت 
بـه ترتیـب   C,A,O,E,Nپایایی بدست آمـده بـراي عوامـل:    

(گروسـی فرشـی،   بوده است79/0و79/0، 80/0، 75، 83/0
ي دیگـري ضـریب آلفـاي کرونبـاخ کـل      ). در مطالعه1381

، 79/0، 60/0بـه ترتیـب   C,A,O,E,Nپرسشنامه و پـنج بعـد   
ــت60/0و76، 32/0، 57/0 ــوده اس ــاي 31(، ب ــریب آلف ). ض

71/0کرونبــاخ بــراي کــل ایــن پرسشــنامه در ایــن مطالعــه،   
بدست آمد.

پرسشنامه ي جهت گیري مذهبی اسالمی:-2
ــون    ــري مذهبی(اســالمی)، از آزم ــراي ســنجش جهــت گی ب

ذربایجـانی   آگیري مذهبی با تکیه بر اسالم کـه توسـط   جهت
). این پرسشنامه شـامل  32(شده است، استفاده گردیدساخته 

درجـه اي از  سوال است که بر روي طیف لیکرت چهـار 70
)، تــا حــدودي 2()، تــا حــدودي مخــالفم1(کــامال مخــالفم

. ) نمـره گـذاري شـده اسـت    4() و کـامال مـوافقم  3(موافقم
مناســک، اخــالق و  –آذربایجــانی، زیرمقیــاس اعتقــادات  

المی را بــر اســاس ضــریب آلفــاي گیــري مــذهبی اســجهــت
گزارش کـرده اسـت.   94/0و79/0، 95/0کرونباخ به ترتیب 

ي دیگــري مــورد ســوالی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه50فــرم 
ــاخ در    ــایی ضــریب آلفــاي کرونب ــرار گرفــت. پای اســتفاده ق

گیري مذهبی به مناسک، اخالق و جهت-هاي عقایدمقیاس
ضریب آلفاي .)33(بدست آمد88/0و 67/0، 90/0ترتیب 

14 -Revised NEO Personality Inventory
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، 86/0مناسک، –کرونباخ در این مطالعه براي مقیاس عقاید 
بدســت آمــد.88/0و جهــت گیــري مــذهبی، 68/0اخــالق، 

مستقل ، ضـریب همبسـتگی   tبراي تحلیل داده ها از آزمون 
اسـتفاده  SPSSپیرسون و تحلیل رگرسیون توسط نـرم افـراز   

يکـه مفروضـه  نشـان داد 15ایج آزمـون لـوین  ضمناً نتـ .شد
هـا رعایـت شـده و نیـاز بـه اسـتفاده از آمـار        برابري واریانس

).<05/0pناپارامتریک نمی باشد(

یافته ها
ي تفـاوت میـانگین   بـراي مقایسـه  t)، نتایج آزمون 1جدول(

ــر اســاس جنســیت را نشــان  نمــرات جهــت گیــري مــذهبی ب
دهــد کــه  میــانگین نتــایج ایــن جــدول نشــان مــی. دهــدمــی

مردان است و دو گروه مذهبی در زنان، بیشتر از گیريجهت
گیري مذهبی تفاوت معنادار دارند.از لحاظ جهت

ل بـزرگ  )، ماتریس همبستگی مذهب و پـنج عامـ  2(جدول
دهــد.این جــدول، ضــریب شخصــیت را در گــروه نشــان مــی

ذهب و پنج عامل شخصیت را نشان همبستگی پیرسون بین م
هـاي  امـل ي عشـود، همـه  دهد. همانطور که مشـاهده مـی  می

تجربـــه، بـــهنســـبتگرایـــی، گشـــودگیشخصـــیتی(برون
ز روان آزرده خـویی بــا  بـودن) بــه جـ  سـازگاري و وجـدانی  

ــه ــذهب رابط ــا   م ــی ب ــد. روان آزردگ ــادار دارن ــت معن ي مثب
ي منفی دارد اما معنادار نمی باشد.گیري مذهبی رابطهجهت

مـذهب را  )، نتایج تحلیل رگرسیون گام بـه گـام    3(جدول
چنانچـه  بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت نشان می دهـد. 

شود، در رگرسـیون گـام بـه گـام     مشاهده میجدول ایندر
گرایی، (روان آزرده خویی، بروني متغیرهاي پیش بینهمه

بـودن) وارد  تجربه، سازگاري و وجدانیبهنسبتگشودگی
بـه  ي گشـودگی نسـبت  دله شدند و از بین آنها تنها رگـه معا

از 11/0توانسـته اسـت   33/0تجربه با ضـریب اسـتاندارد بتـا    
.کندتبیین انیدانشجودررا مذهبانسیوار

15 - Levenes Test

براي مقایسه ي تفاوت میانگین نمرات tنتایج آزمون .1جدول 
گیري مذهبی بر اساس جنسیتجهت

جهت گیري مذهبیمتغیرها
انحراف میانگینتعداد

معیار
p

جنسیت
مرد
زن

128
144

84/1
96/1

68/24
29/25

002/0
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تیشخصبزرگعاملپنجومذهبیهمبستگسیماتر.2جدول 
6 5 4 3 2 1 متغیر

1 مذهب-1

1 09/0- آزرده روان-2
خویی

1 22/0**- 19/0** برون گرایی-2

1 41/0** 03/0 33/0** گشودگی نسبت -4
به تجربه

1 43/0**0 38/0** 10/0- 21/0** سازگاري-5

1 47/0** 37/0** 42/0** 02/0 24/0** وجدانی بودن-6
** P < 001/0

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام  مذهب بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت .3جدول
BFRR2R2ریمتغ

گشودگی نسبت 
به تجربه

89/133/0**76/2033/011/010/0**

** P < 001/0

بحث 
ان، این مطالعه با هدف بر اساس اهمیت مذهب در کشور ایر

گیري مذهبی بر اساس پنج عامل بزرگ بررسی جهت
جام گرفت. نتایج این پژوهش  شخصیت در دانشجویان ان

که بین دانشجویان مرد و زن از لحاظ جهت گیري ،دادنشان 
دارد. به عبارت دیگر زنان در مذهبی تفاوت معنادار وجود 

ي بیشتري را نسبت به مردان کسب گیري مذهبی نمرهجهت
) همخوان 25و26و34-37کردند. این یافته با نتایج قبلی(

ی بیشتر در زنان نسبت به گیري مذهباست. بحث جهت
ي ه قابل توجه است. بر اساس مطالعهمردان در دانشگا

)، پایبندي به مذهب در 28(خداپناهی و خوانین زاده
برونگراهاي هیجانی ناپایدار، نسبت به درون گراهاي 
هیجانی پایدار و برون گراهاي هیجانی پایدار، به طور 

در حالی است که معناداري در هر دو جنس بیشتر است. این 

ي بیشتر از سبک استفاده)، 38(16هاکسما و گیرگاس-نالن
زناننشخوار مدار و تسلط کمتر بر روابط بین فردي را در 

احتمال وجود دارد . بنابراین این اندنشان دادهمرداننسبت به 
گیري مذهبی به عنوان یک عامل براي که زنان از جهت

و در این ،ه استفاده کنندکسب امنیت و آرامش در دانشگا
ت. نتایج دیگر این زمینه نیاز به بررسی و مطالعات بیشتري اس

هاي سازگاري، وجدانی دهد که رگهپژوهش نشان می
گیري مذهبی ، و گشودگی نسبت به تجربه با جهتبودن
ي مثبت معنادار دارند. این یافته ها با نتایج بدست آمده رابطه

نگ است. در واقع به )، هماه8و9و18-20(از مطالعات قبلی
مذهبی بیشتر، بهتر بتوانند گیري رسد افراد با جهتنظر می
ین شخصی مهار کنند و هاي بهایشان را طی تعاملاحساس

تري داشته باشند و در نتیجه از سازگاري برخورد آرام

16 -Nolen-Hoeksema & Girgus
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). همچنین این افراد به دلیل 13(بیشتري برخوردار باشند
شتري بر خود داشته و ناس)، تسلط بی(وظیفه شتعهد باال
هاي به وجود آمده در روابط را بهتر حل و فصل درگیري

گیري مذهبی ). متغیر دیگري که با جهت13(می کنند
ي مثبت دارد برون گرایی است. که این یافته با رابطه

)، هماهنگ است. در 28اده (ي خداپناهی و خوانین زمطالعه
ي ناپایدار اپناهی و خوانین زاده، برونگراهاي خدمطالعه

ري را در ي بیشتجانی در مقیاس شخصیت آیزنک، نمرههی
کردند. اما در عامل روي پایبندي به مذهب کسب می

مقابل بیرونی) کمترین (مذهب درونی در آوردن به مذهب
ل برونگرایی علی رغم داشتن گرفتند. بنابراین عامنمره را می

با جهت گیري مذهبی نمی تواند به تنهایی به ي مثبترابطه
و شته باشدعنوان یک عامل با جهت گیري مذهبی رابطه دا

درونی بودن و بیرونی بودن مذهب، می تواند به عنوان یک 
ی در متغیر میانجی بین برون گرایی و جهت گیري مذهب

ي دیگر این پژوهش نشان دانشجویان موثر باشد. یافته
اي گیري مذهبی رابطهآزردگی با جهتدهد که روانمی

). در 39و40(هاي قبلی استندارد. این یافته مغایر با یافته
این خصوص الزم به ذکر است که بعد درونی و بیرونی 

کند که در نقش مهمی در سالمت روان ایفا میبودن مذهب
هبی مورد بررسی قرار گرفت نه گیري مذاین مطالعه جهت

انجام شده و درونی. براساس تحقیقات گیري بیرونیجهت
گیري مذهبی به سمت بیرونی شدن در این زمینه هرچه جهت

سوق پیدا کند با اختالل در سالمت روان و افسردگی رابطه 
ی به خدا در ). همچنین اضطراب دلبستگ41(دارد

ونی، بیشتر از گیري مذهبی بیردانشجویان داراي جهت
بی درونی دارند و این گیري مذهافرادي است که جهت

گیري مذهبی بیرونی) بیشتر سبک دلبستگی افراد (جهت
). بنابراین در اهمیت نقش مذهب در 42(دوسوگرا دارند

سالمت روان باید به این مهم نیز توجه شود.
در این مطالعه از بین پنج عامل بزرگ شخصیتی تنها 

از واریانس مذهب11/0گشودگی نسبت به تجربه بود که 
ي این تحقیق انشجویان پیش بینی می کرد. نتیجهرا در بین د

)، 10تحلیل ساروگلو (ي فراعهي بدست آمده از مطالبا یافته
ناهماهنگ است. در تبیین این یافته باید گفته شود که در 

ه تجربه با جبرگرایی پژوهش ساروگلو، گشودگی نسبت ب
ي یت رابطهو با پختگی مذهبی و معنوي منفی مذهبی رابطه

لعه و نتایج بدست ).  بنابر نتایج این مطا10(اشت مثبت د
ین مطالعه قادر به پیش ي ساروگلو، آنچه در اآمده از مطالعه

یري مذهبی در دانشجویان بوده است، گبینی جهت
مذهبی. در 17گشودگی نسبت به تجربه است نه جبرگرایی

، درك شودگی باال تخیل فعالواقع ویژگی افراد داراي گ
هاي درونی، خالق و مبتکر بودن، آزاد اندیشی، احساس

تمایل و خواست براي تغییر و داشتن انگیزه براي کسب 
آنان در سوق داده شدن به ). که به14(تجارب جدید  است

کند. اگر معنویت را گیري مذهبی کمک میسمت جهت
ي نزدیک با مذهب در نظر بگیریم، عامل داراي رابطه

ي مثبت دارد و بت به تجربه با معنویت نیز رابطهنسگشودگی 
). 9و19(تواند معنویت را در بزرگسالی پیش بینی کندمی

ی و بیرونی (دانشجو)، عدم تعیین دروني مطالعاتینمونه
این مطالعه می باشد که هايبودن مذهب از محدودیت

توجه قرار گیرد. شود در مطالعات آتی مورد توصیه می
ي گشودگی نسبت به تجربه و جهت گیري در زمینههمچنین

مذهبی و گشودگی مذهبی و جبرگرایی مذهبی نیاز به
هاي بدست خلی بیشتري براي تایید شدن یافتههاي داپژوهش

آمده می باشد.

نتیجه گیري
هاي این مطالعه بیانگر این موضوع است که مجموع یافته

بهنسبتدگیگرایی، گشوعالوه بر رابطه داشتن برون
بودن با جهت گیري مذهبی تنها تجربه، سازگاري و وجدانی

سبت به تري را نکه نقش مهمگشودگی نسبت به تجربه است 
گیري مذهبی دانشجویان ایفا دیگر ابعاد شخصیتی در جهت

ي برنامه ریزي سئوالن و نهادهاي مذهبی در زمینهمی کند. م

17 -Fundamentalism
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هاي درك احساسهایی مانند تخیل فعال، باید به متغیر
درونی، خالق و مبتکر بودن، و داشتن انگیزه براي کسب 

تجارب جدید در محیط دانشگاه توجه بیشتري نمایند

تشکر و قدردانی
در اینجا الزم است از زحمات استاد محترم جناب آقاي 

زحمات متقبل دکتر محمدباقر کجباف، که در تدوین مقاله 
نی به عمل آید.کمال تشکر و قدردا،زیادي شدند
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